
Nieuws informatie van de gemeente Heemstede, 24 maart 2021

Adresgegevens
Raadhuis:
Raadhuisplein 1, 
Postbus 352, 2100 AJ Heemstede
Telefoon: 14 023
E-mail: gemeente@heemstede.nl
Website: www.heemstede.nl

Openingstijden publieksbalie:
Maandag t/m donderdag van 8.30-17.00 uur
Vrijdag van 8.30-13.00 uur

Volg ons op:
twitter.com/heemstede
facebook.com/gemeenteheemstede
linkedin: HeemstedeConnect (Group)
youtube.com/gemeenteheemstede

Heemstede

Bent u iets verloren in 
Heemstede of omgeving?

Voor gevonden of verloren voorwerpen 
kijkt u op iLost. Zet zelf bijvoorbeeld de tas 
online die u gevonden hebt of zoek naar 
de portemonnee die u kwijt bent. Meer 
weten? Kijk op www.heemstede.nl/ilost

Heemstede

Op de hoogte blijven van de 
ontwikkelingen in Heemstede? 
Schrijf je in voor de nieuwsbrief via
heemstede.nl/nieuwsbrief

Gemeentehuis
is alleen op

afspraak open

Afhalen van
reisdocumenten/rijbewijs
kan wel zonder afspraak

Volg ons ook via 
Facebook, Twitter 

en Instagram

Gemeente Heemstede heeft een 
vacature voor:

Burgerlid 
adviescommissie 

Ruimtelijke Kwaliteit 
Heemstede

Bent u een enthousiaste inwoner die de 
algemene belangen van inwoners van 
Heemstede wil vertegenwoordigen? 
Gemeente Heemstede is per 1 juni 

2021 op zoek naar een burgerlid 
adviescommissie voor 

Ruimtelijke Kwaliteit Heemstede 
van Mooi Noord-Holland.

Kijk op 
werkenbijheemstede.nl/vacatures. 

Reageren kan tot 
maandag 5 april 2021.

Advies nodig over het isoleren van 
uw woning?
Op woensdag 31 maart kunt u hier een 
onafhankelijk adviseur over spreken. De 
mobiele showroom van het Duurzaam 
Bouwloket staat op 31 maart van 09.00-13.00 
uur op de hoek bij Café Côte (Zandvoortselaan 
10). Hier kunt u meer informatie krijgen over 
het duurzaam (ver)bouwen van uw woning. 
Van isoleren tot ventileren, verwarmen en 
opwekken: de adviseur staat u - corona-proof - 
graag te woord. Lees meer over het 
verduurzamen van uw woning op 
duurzaambouwloket.nl/gemeente/heemstede.

TONK-regeling voor 
inwoners die door 
corona woonlasten 
niet kunnen betalen
Sommige inwoners hebben door de 
coronamaatregelen een terugval in hun 
inkomen waardoor ze hun woonlasten 
niet kunnen betalen. De regeling Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
is er om inwoners én ondernemers te 
ondersteunen die door de coronamaatregelen 
minder inkomen hebben en daardoor de 
privé woonkosten niet (helemaal) kunnen 
betalen. Het gaat om de kosten van huur of 
hypotheek van de woning en de kosten van 
gas, elektriciteit en water. 

TONK aanvragen
De TONK-regeling geldt met terugwerkende 
kracht vanaf 1 januari 2021 en loopt tot 1 juli 
2021. De uitkering is voor maximaal 6 maanden 
aan te vragen. Ga voor het aanvraagformulier 
en meer informatie naar iasz.nl/tonk.

Op zaterdag 27 maart van 20.30-21.30 
uur doet Heemstede het licht uit in het 
gemeentehuis en de Molen en vraagt alle 
Heemstedenaren ook mee te doen. Met 
deze wereldwijde actie ‘Earth Hour’ waar 
180 landen en miljoenen mensen aan 
mee doen, vragen we aandacht voor onze 
kwetsbare natuur op aarde.

Dit jaar is er een bijzondere online versie van 
Earth Hour. Tijdens een livestream geven 
ambassadeurs Humberto Tan, Armin van 
Buuren en André Kuipers samen met andere 
bekende Nederlanders natuur een stem. De 
live stream is vanaf 20.15 uur te volgen via 
wwf.nl/earthhour.

Heemstede doet 
het licht uit, u ook?

Wethouder Annelies van der Have nam 
maandag 22 maart een kijkje bij het 
opknappen van het riool aan de Cruquiusweg 
en Javalaan. Op deze plek is inmiddels een 
ingenieus buizenstelsel langs en over de weg 
aangebracht. Tijdens de werkzaamheden 
wordt het riool via deze bypass omgeleid 
naar de waterzuiveringsinstallatie achter de 
gemeentewerf. Ondertussen komt er aan 
de binnenkant van de rioolbuizen onder 

de grond een soort ‘kous’ van vezeldoek, 
waardoor er een buis in de buis ontstaat. De 
wethouder opende de container waarin een 
‘kous’ van 280 meter zit. Het aanbrengen van 
deze kous duurt ongeveer een week, inclusief 
uitharden zodat het sterk en waterdicht 
wordt. Door het gebruik van deze innovatieve 
techniek hoeven er geen bomen te worden 
gekapt en kunnen de wegen grotendeels 
open blijven. 

Werk aan riool in volle gang

© day’s Edge productions / wwf-us

#EARTHHOUR #VOICEFORTHEPLANET
wwf.nl/earthhour

EARTH HOUR 
27 MAART 20.30

Alles over wegwerkzaamheden?
Kijk op www.heemstede.nl/werkaandeweg

Werk
aan de
weg 



Inzien, reageren, bezwaar maken
Inzien omgevingsvergunningen
De aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen vraagt 
u op via postbus-bouwenwoningtoezicht@heemstede.nl. 
U ontvangt ze dan per e-mail. Voor informatie belt u met de 
afdeling Bouw- en woningtoezicht via (023) 548 57 97.

Procedures omgevingsvergunning
Afhandelingstermijn omgevingsvergunning
Reguliere procedure: 8 weken na ontvangst van de aanvraag.*
Uitgebreide procedure: 26 weken na ontvangst van de aanvraag.*
* Hierop zijn uitzonderingen mogelijk

Zienswijzen indienen 
(uw mening geven voordat een besluit genomen is)
Reguliere procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen voor afwijken van het 
bestemmingsplan. Als dat geval is publiceren wij dat apart met 
vermelding van de termijn.
Uitgebreide procedure omgevingsvergunning: 
U kunt zienswijzen indienen bij een voornemen een 
omgevingsvergunning te verlenen. 

Dit kan tot en met 6 weken na publicatie. Uw zienswijze stuurt 
u aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 
352, 2100 AJ Heemstede.

Bezwaar maken
Bent u het niet eens met een besluit? 
Dan kunt u een bezwaarschrift sturen: 
- per brief aan College van burgemeester en wethouders, 
 Postbus 352 2100 AJ Heemstede.
- online via www.heemstede.nl/bezwaar

Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen 6 weken 
na de verzenddatum van het besluit. Daarmee voorkomt u 
dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen. Het 
besluit blijft geldig totdat we op uw bezwaarschrift hebben 
beslist.

In uw bezwaarschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw bezwaarschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar 
 maakt (stuur een kopie mee van het besluit).

- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een bezwaarschrift bij ons heeft ingediend. De rechter 
beslist dan of er gewacht moet worden met de uitvoering van 
ons besluit. U betaalt kosten aan de rechtbank als u vraagt om 
een voorlopige voorziening (griffierecht). U kunt schriftelijk of 
digitaal om een voorlopige voorziening vragen:

per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.
Stuur altijd een kopie van uw bezwaarschrift mee.

Beroep aantekenen bij uitgebreide procedure
Bent u het niet eens met een besluit? Dan kunt u in beroep gaan bij 
de rechtbank Noord-Holland. Zorgt u ervoor dat u uw beroepschrift 

indient binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit.
In uw beroepschrift zet u in elk geval:
- uw naam en adres.
- de datum waarop u uw beroepschrift schrijft.
- een omschrijving van het besluit waartegen u in beroep 
 gaat (stuur ook een kopie mee van het besluit).
- de reden en onderbouwing waarom u het niet eens 
 bent met het besluit.
- uw handtekening.

U kunt uw beroepschrift op 2 manieren indienen:
per post Rechtbank Noord-Holland, Sectie Bestuursrecht, 
  Postbus 1621, 2003 BR Haarlem
online loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht U heeft 
  hiervoor een digitale handtekening (DigiD) nodig.

Voorlopige voorziening
In spoedeisende gevallen kunt u daarnaast ook een voorlopige 
voorziening vragen bij de rechtbank Noord-Holland nadat u 
eerst een beroepschrift heeft ingediend. Zie verder onder het 
kopje ‘Voorlopige voorziening’ bij ‘Bezwaar maken bij reguliere 
procedure’.

Wilt u op de hoogte blijven van de bekendmakingen in uw buurt?
Abonneer u op de e-mailservice, download de app of bekijk de berichten online op overuwbuurt.overheid.nl

Omgevingsvergunningen
Aanvragen omgevingsvergunningen
•	 Aanvragen	omgevingsvergunningen
•	 Amstellaan	8,	de	bestaande	garage	bij	de	

woning betrekken als eetkamer, plaatsen 
dakkapel op het voorgeveldakvlak en 
plaatsen vlaggenmast, wabonummer 
801636, ontvangen 8 maart 2021

•	 Binnenweg	ter	hoogte	van	nr.	80	en	
binnenterrein, ontwikkeling van een VOMAR 
supermarkt met ondergrondse parkeerkelder, 
een magazijn en 9 appartementen, 
wabonummer 801446, ontvangen 

 8 maart 2021
•	 Esso	tankstation	zuidzijde	Cruquiusweg,	

het plaatsen van een prefab unit voor 
onbemande verkoop tankshop artikelen, 
wabonummer 801702, ontvangen 

 9 maart 2021
•	 Franz	Lehárlaan	31,	het	verbouwen	van	de	

carport naar een garage, wabonummer 
804524, ontvangen 12 maart 2021

•	 Glipper	Dreef	193,	het	plaatsen	van	
zonnepanelen en vervangen dakpannen, 

wabonummer 800481, ontvangen 
 7 maart 2021
•	 Jo	Vincentlaan	3,	het	plaatsen	van	een	

fietsenberging in de voortuin, wabonummer 
803269, ontvangen 10 maart 2021

•	 Van	der	Horstlaan	70,	een	constructieve	
doorbraak, wabonummer 801092, 
ontvangen 8 maart 2021

Tegen bovengenoemde aanvragen is in dit 
stadium nog geen bezwaar mogelijk.

Verleende omgevingsvergunningen
•	 Binnenweg	1B,	het	plaatsen	van	

terrasschermen met een permanente 
overkapping, wabonummer 779616, 
reguliere procedure, weigering 
omgevingsvergunning verzonden 

 18 maart 2021
•	 Glipper	Dreef	66,	het	plaatsen	van	een	

dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 785070, verzonden 

 15 maart 2021

•	 Glipper	Dreef	201,	uitbreiden	woonhuis	
op de begane grond, eerste verdieping 
en wijzigen gevels, wabonummer 791447, 
verzonden 19 maart 2021

•	 Johannes	Verhulstlaan	24,	het	kappen	
van een treurwilg, wabonummer 
804313, voor deze aanvraag is geen 
omgevingsvergunning nodig voor 
de activiteit kappen, deze aanvraag is 
vergunningvrij, besluit verzonden 

 16 maart 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 6 weken na 
verzending van het besluit aan de aanvrager in 
bezwaar bij het college van Burgemeester en 
wethouders. Zie verder ‘Bezwaar maken’.

Verdagen beslistermijn 
omgevingsvergunning
•	 Laan	van	Insulinde	21,	het	plaatsen	van	

een dakkapel op het voorgeveldakvlak, 
wabonummer 790854, ontvangen 19 
februari 2021

•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	het	
bestemmingsplan voor gebruik van een 
kamer voor Bed & Breakfast (tot 1 januari 
2024), wabonummer 782592, ontvangen 

 2 februari 2021

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht hebben wij besloten voor 
deze aanvragen de beslistermijn met 6 weken 
te verlengen.

Voornemen verlenen omgevingsvergun-
ning voor afwijken bestemmingsplan
•	 Zandvoorter	Allee	43,	het	afwijken	van	het	

bestemmingsplan voor gebruik van een 
kamer voor Bed & Breakfast (tot 1 januari 
2024), wabonummer 782592, ontvangen 

 2 februari 2021

Belanghebbenden kunnen binnen 4 weken na 
publicatie hun zienswijzen kenbaar maken aan 
het college van Burgemeester en wethouders. 
Zie verder ‘Zienswijzen indienen’.




